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Figuur 1A. Het voorkomen van ondergewicht, overgewicht en obesitas bij volwassenen in
België in 2013, naar geslacht en opleidingsniveau (verdeling in % per opleidingsgraad)
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Figuur 1B. Het voorkomen van stunting (A) en overgewicht (B) bij kinderen jonger dan 5
jaar, naargelang het nationale inkomen van een land (cijfers van WGO voor 2000 en 2016)
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Malnutritie (tekst 1)
Malnutritie verwijst naar tekorten, overschotten of onevenwichten in de inname van
energie en/of voedingsstoffen (nutriënten). De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
beschrijft malnutritie als: het onevenwicht tussen de aanvoer van nutriënten en de
lichamelijke behoefte om hierin te voorzien voor groei, behoud en specifieke functies. Men
maakt een onderscheid tussen ondervoeding, micronutriënten-malnutritie (d.w.z. tekorten
of
overschotten
aan
vitaminen
en
mineralen),
overgewicht,
obesitas
en
voedingsgerelateerde chronische aandoeningen (zoals hart- en vaatziekten, diabetes en
sommige kankers). Ondervoeding komt niet alleen voor in landen waar hongersnood
heerst. Men ziet het ook in rijkere westerse landen bijvoorbeeld bij ziekte, verwaarlozing,
alcoholisme of anorexia nervosa (psychische aandoening die gekenmerkt wordt door
extreme magerheid). Bij volwassenen wordt ondervoeding vastgesteld door de
aanwezigheid van ondergewicht. Bij kinderen kan ondervoeding drie vormen aannemen:
een laag gewicht voor een bepaalde lengte (‘wasting’); een beperkte lengte voor een
bepaalde leeftijd (‘stunting’); en een laag gewicht voor een bepaalde leeftijd
(‘ondergewicht’). De ernst ervan kan men aflezen aan de hand van afwijkingen op groeien gewichtscurves. Specifiek wordt stunting gedefinieerd als de groep van kinderen die
onder het vijfde percentiel van de referentiegroep valt. Het vijfde percentiel geeft de lengte
aan waaronder 5% van de kinderen van een bepaalde leeftijd zit.
Een tekort aan vitamine A, ijzer en jodium zijn de belangrijkste vormen van
micronutriënten-malnutritie. Zij vormen wereldwijd de grootste bedreiging voor de
gezondheid. Zo kan een ernstig tekort aan vitamine A leiden tot blindheid, groeiachterstand en onvruchtbaarheid. Een tekort aan ijzer is de meest frequente vorm van
micronutriënten-malnutritie wereldwijd. Het leidt tot een tekort aan rode bloedcellen en
hemoglobine in het bloed (anemie) en treft ongeveer 1/3 van de wereldbevolking. Vele
vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden lijden aan anemie. Daarnaast is het de enige
vorm van micronutriënten-malnutritie die ook frequent voorkomt in geïndustrialiseerde
landen. Een tekort aan jodium gaat vaak gepaard met een te lage
schildklierhormoonactiviteit. Micronutriënten-malnutritie kan bovendien samengaan met
andere vormen van malnutritie.
Voor de objectivering van over- en ondergewicht wordt vaak de ‘body mass index’ (BMI)
als maat gebruikt. De BMI wordt gedefinieerd als het gewicht van een persoon in kilogram
over het kwadraat van de lengte in meter (kg/m2). Bij volwassenen wordt een BMI≥25 als
overgewicht gedefinieerd, een BMI≥30 als obesitas en een BMI<18,5 als ondergewicht. Bij
kinderen worden leeftijdsspecifieke BMI-tabellen gebruikt. In 2014 vertoonden wereldwijd
462 miljoen volwassenen ondergewicht en 1,9 miljard volwassenen overgewicht of
obesitas. Cijfers uit België tonen aan dat opleidingsniveau en BMI soms samenhangen (bv.
hoe lager opgeleid, hoe meer kans op obesitas) (zie figuur 1A).
In 2016 leden wereldwijd ongeveer 154 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar aan stunting
en 41 miljoen aan overgewicht of obesitas. Ongeacht de nationale inkomensstatus, komt
overgewicht bij kinderen onder de 5 jaar in vele landen vaker voor dan enkele jaren
geleden (zie figuur 1B). Wereldwijd is ongeveer 45% van de sterfte van kinderen onder de
5 jaar gerelateerd aan ondervoeding. Eén van de vormen van ondervoeding, stunting,
komt bij jonge kinderen het vaakst voor in lagere-middeninkomenslanden (zie figuur 1B).
Tegelijkertijd stijgen in deze landen ook de cijfers voor overgewicht en obesitas bij
kinderen. Mensen in armoede, vrouwen, baby’s, kinderen en adolescenten lopen het
grootste risico op malnutritie.
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1. Welke uitspraak is correct met betrekking tot Belgische volwassenen in 2013?
<A> Van de groep hooggeschoolde mannen (hoger onderwijs) heeft de
meerderheid een normaal gewicht.
<B> Procentsgewijs zijn er meer vrouwen dan mannen met overgewicht.
<C> Procentsgewijs zijn er meer mannen dan vrouwen met ondergewicht.
<D> Van de groep laaggeschoolde vrouwen (maximaal lager onderwijs) heeft
gemiddeld ongeveer een kwart obesitas.
2. Stunting
<A> komt enkel voor in landen waar hongersnood heerst.
<B> is een vorm van ondervoeding.
<C> betekent een laag gewicht voor een bepaalde lengte.
<D> kwam in 2014 wereldwijd bij 462 miljoen volwassenen voor.
3. Wereldwijd gezien komt ondervoeding vaker voor dan overgewicht of obesitas
<A> bij kinderen < 5 jaar en bij volwassenen.
<B> bij volwassenen, maar niet bij kinderen < 5 jaar.
<C> bij kinderen < 5 jaar, maar niet bij volwassenen.
<D> noch bij kinderen <5 jaar, noch bij volwassenen.
4. Om ondergewicht bij kinderen met zo weinig mogelijk parameters vast te stellen,
moet men minimaal kennen:
<A> leeftijd, gewicht en lengte
<B> gewicht en lengte
<C> leeftijd en lengte
<D> gewicht en leeftijd
5. Wat is juist?
<A> Een tekort aan jodium treft ongeveer een derde van de wereldbevolking.
<B> De meeste kinderen met overgewicht komen uit hoge-inkomenslanden.
<C> Een onevenwichtige aanvoer van nutriënten om aan de lichaamsbehoeften te
voldoen is een bijzonder aandachtspunt bij mensen met weinig financiële
middelen.
<D> 45% van de kinderen wereldwijd sterft door ondervoeding.
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Figuur 2A. De regulatie van de glycemie door glucagon en insuline. De cilinders boven en
onder in de figuur stellen bloedvaten voor. Het aantal stipjes in de cilinder biedt een
schematische weergave van de waarde van de glycemie.
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Figuur 2B. Groeicurve voor meisjes van 1 tot 5 jaar

Legende
A, B, C, D en E verwijzen naar 5 verschillende kinderen van telkens een verschillende
leeftijd. De X-as verwijst naar de leeftijd in jaren (grote cijfers) en maanden (kleine cijfers).
De verschillende lijnen duiden verschillende percentielen aan (bv. P50 is percentiel 50, dit
is de waarde waaronder 50% van de kinderen van een bepaalde leeftijd valt).
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Ernstige ondervoeding en vasten (tekst 2)
Een belangrijk en heel ernstig type van ondervoeding wordt proteïne-energiemalnutritie
(PEM) genoemd. PEM ontstaat door een langdurig gebrek aan energie (calorieën) en/of
proteïnen. Er worden 3 vormen van PEM onderscheiden: kwashiorkor (door een gebrekkige
inname van proteïnen), marasmus (door een gebrekkige inname van totale energie) en
een mengvorm: marasmatische kwashiorkor. Een kind met marasmus is extreem mager
(minder dan 62% van het verwachte lichaamsgewicht voor de leeftijd) en heeft bijna geen
spieren en onderhuids vet. Een kind met kwashiorkor heeft weinig spierweefsel, maar wel
onderhuids vet en vaak ook oedeem. Oedeem is een opstapeling van lichaamsvocht in
lichaamsholten (bv. de buik) en onder de huid (bv. ter hoogte van de onderste ledematen).
Marasmus vormt een extreme illustratie van wat er met een lichaam gebeurt wanneer men
vast. In normale omstandigheden gebruiken lichaamscellen glucose als primaire
energiebron. De concentratie glucose in het bloed (glycemie) wordt nauwgezet
gereguleerd, vooral door de hormonen insuline en glucagon. Beide hormonen worden door
verschillende celtypes van de pancreas vrijgesteld en hebben een tegenovergestelde
werking (zie figuur 2A). Enkele uren na een maaltijd zal de glycemie dalen en zal de
pancreas glucagon vrijstellen, dat onder meer de lever aanzet om glycogeen af te breken
tot glucose, dat dan in de bloedbaan vrijkomt. Zo blijft de glycemie voldoende hoog om
alle cellen van energie te voorzien. De glycogeenvoorraad wordt normaal bij elke maaltijd
terug aangevuld. Wanneer dit echter niet gebeurt, zal de lever initieel overgaan tot het zelf
maken van glucose uit andere bouwstoffen: de gluconeogenese. Zonder nieuwe aanvoer
zal de glycogeenreserve na ongeveer een dag uitgeput raken. Vanaf dan zullen de
levercellen en spiercellen overgaan op het gebruik van vetzuren als energiebron. Zo wordt
er bespaard op het gebuik van glucose als energiebron. Bepaalde cellen, zoals hersencellen
en rode bloedcellen kunnen vetzuren echter niet als energiebron gebruiken. Na 2 tot 3
dagen begint de lever een groot deel van de vetzuren te gebruiken om ketonlichamen aan
te maken en vrij te geven in de bloedbaan. Ketonlichamen vormen een alternatieve bron
van energie die wel door hersencellen kan gebruikt worden, maar niet door levercellen. Na
3 dagen vasten, halen de hersenen 30% van hun energie uit ketonlichamen; na 4 dagen
stijgt dit tot 75%. Uiteindelijk zal het lichaam genoodzaakt zijn om ook proteïnevoorraden
als energiebron aan te spreken. Allerlei mechanismen zorgen ervoor dat spieren en
organen in eerste instantie gespaard blijven, maar uiteindelijk zal het lichaam de proteïnen
van spiercellen nodig hebben om glucose aan te maken als energiebron.
Een kind met ernstige ondervoeding dient via een strikt behandelingsprotocol behandeld
te worden. Te snel, te veel of de verkeerde voeding geven kan immers fataal zijn. Tijdens
de eerste week van de behandeling van ernstige marasmus, zal men focussen op het
behandelen en voorkomen van uitdroging, infecties, onevenwichten in electrolieten (bv.
natrium en kalium), hypoglycemie (dit is te weinig glucose in het bloed) en hypothermie
(dit is een te lage lichaamstemperatuur). Men dient het kind dan vocht en voedingsstoffen
toe via een infuus (baxter). Zodra de onevenwichten in de elektrolieten aangepakt zijn, zal
men het kind ook via de mond te eten geven. Het initiële doel is om het kind tot 100
kcal/kg/d geven (dit wil zeggen 100 kilocaloriën per kilogram dat het kind weegt per dag),
verspreid over 12 maaltijden. Indien de eerste week goed verloopt en het kind terug kan
eten, start een tweede fase waarin men focust op groei en gewichtstoename totdat het
kind een voor zijn of haar leeftijd gepast lichaamsgewicht bereikt. In deze tweede fase
wordt de opname van 200 kcal/kg/d vooropgesteld. De opvolging van groei en
gewichtstoename gebeurt aan de hand van groei- en gewichtscurves (zie figuur 2B).
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6. Marasmus
<A> ontstaat door een tekort aan inname van calorieën.
<B> gaat gepaard met een opstapeling van onderhuids vet.
<C> ontstaat na 2 tot 3 dagen vasten.
<D> ontstaat door een onderhuidse opstapeling van lichaamsvocht.
7. Ketonlichamen
<A> kunnen niet worden gebruikt door hersencellen.
<B> worden aangemaakt uit glucose.
<C> worden aangemaakt in de pancreas.
<D> kunnen een gebrek aan glucose opvangen.
8. Wat is juist?
<A> Glucagon zorgt voor de aanmaak van ketonlichamen.
<B> Glucagon zorgt voor herstel van de glycogeenvoorraad in de lever.
<C> De vrijzetting van insuline leidt tot een verhoging van de glycemie.
<D> Wanneer een gezonde persoon een grote hoeveelheid glucose tot zich neemt,
zal insuline vrijgezet worden.
9. Wat is GEEN gevolg van langdurig vasten?
<A> stijging van ketonlichamen
<B> stijging van insuline
<C> afbraak van spiercellen
<D> marasmus
10. Een meisje van 18 maanden met ernstige marasmus is 2 weken geleden
opgenomen in een ziekenhuis. De eerste week is goed verlopen en zij kan al terug
eten. Zij weegt 8 kg. Een arts die het ziekenhuis bezoekt, controleert of men de
kinderen op een correcte manier behandelt. Hij ziet in het dossier dat dit kind
1200 kcal per dag krijgt. De arts besluit dat
<A> dit kind geen gewichtsprobleem heeft.
<B> het kind correct behandeld wordt.
<C> de hoeveelheid kilocalorieën per dag dient opgedreven te worden.
<D> de hoeveelheid kilocalorieën per dag dient verminderd te worden.
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Figuur 3. De werking van acetylcholine bij de activering van skeletspiercellen
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Voedselveiligheid (tekst 3)
Door de consumptie van besmet of vervuild voedsel/water kunnen infecties of intoxicaties
optreden. Dit gebeurt door bacteriën, virussen, parasieten of chemische substanties.
Clostridium botulinum (C. botulinum) is een bacterie die gevaarlijke toxines
(botulismetoxines of neurotoxines genaamd) produceert in zuurstofarme omgevingen. De
bacterie zelf veroorzaakt geen symptomen, maar de botulismetoxines behoren tot de
meest dodelijke substanties die er bestaan. Ze kunnen ‘botulisme’ veroorzaken: dit is een
blokkering van de zenuwfuncties, wat kan leiden tot verlamming van de skeletspieren en
het ademhalingsstelsel. Dit gebeurt doordat de toxines de vrijzetting van het in vesikels
opgeslagen acetylcholine in bepaalde zenuwuiteinden blokkeren (zie figuur 3).
Acetylcholine is een belangrijke neurotransmitter die aan een receptormolecule in de
plasmamembraan van skeletspieren bindt en ervoor zorgt dat deze spieren samentrekken.
Een neurotransmitter is een signaalstof die zenuwprikkels overdraagt tussen zenuwcellen
onderling of tussen zenuwcellen en andere types van cellen, zoals spiercellen. Botulisme
kan ontstaan door de inname van toxine-bevattend voedsel, zoals onzorgvuldig zelfbereide
conserven, zelfgebottelde drank of gefermenteerd voedsel. Botulisme kan ook optreden
door geïnfecteerde wonden of het inademen van botulismetoxines die bijvoorbeeld
vrijkomen tijdens een bioterroristische aanslag. Botulisme kan niet van de ene op de
andere persoon overgedragen worden. De bacterie vormt sporen (dit is een bepaald
stadium in de levenscyclus van de bacterie) die lange tijd kunnen overleven. De sporen
zijn hittebestendig, maar de toxines worden wel vernietigd bij kooktemperaturen. C.
botulinum groeit niet in een zure omgeving (pH<4,6). Reeds gevormde toxines zullen
echter niet afgebroken worden in een zure omgeving. De behandeling bestaat uit het
toedienen van antitoxines (dit zijn antilichamen tegen de toxines).
Salmonellose is een veel voorkomende infectie: het veroorzaakt 1/4 van alle maagdarminfecties op wereldschaal. Meestal kent het een mild verloop. Toch kan de infectie een
dodelijke afloop hebben, afhankelijk van het type Salmonellabacterie en de kenmerken
van de persoon die geïnfecteerd raakt (bv. jonge kinderen, oudere personen, mensen met
een verzwakte immuniteit). De bacterie komt op veel plaatsen voor, kan enkele weken in
droge omstandigheden overleven en zelfs enkele maanden in water. Salmonellose bij
mensen ontstaat meestal door het eten van besmet voedsel van dierlijke oorsprong (bv.
melk, eieren of vlees). Het kan ook van mens tot mens overgedragen worden. Meestal is
een behandeling niet nodig, behalve bij de genoemde risicogroepen. In dat geval kunnen
antibiotica (dit zijn stoffen die bacteriën doden of de groei ervan verhinderen) nodig zijn.
Het uitbreken van de symptomen volgt gewoonlijk 12 tot 36 uur na de besmetting. De
ziekte duurt 2 tot 7 dagen.
Escherichia coli (E. coli) is een bacterie die vaak wordt gevonden in de darm van mensen
en warmbloedige dieren. De meeste E. coli-stammen zijn ongevaarlijk, maar sommige
kunnen ernstige voedselvergiftiging veroorzaken. Shiga toxin-producing E. coli (‘stec’) is
zo’n type. De voornaamste bronnen van stec-uitbraken zijn rauw of onvoldoende
gebakken gehakt, rauwe melk en groenten die met besmette uitwerpselen in contact
kwamen. Stec is hittegevoelig: de bacteriën groeien in temperaturen tussen 7 °C en 50
°C. Stec wordt vernietigd door blootstelling van het voedsel aan 70 °C of hoger. Stec kan
ook in zure omgevingen (pH<4,4) groeien. De symptomen van een stec-infectie
omvatten buikkrampen, diarree die soms bloederig kan worden, koorts en overgeven. De
incubatietijd (tijd tussen besmetting en ontstaan van symptomen) duurt gemiddeld 3 tot
4 dagen. De meeste patiënten genezen binnen de 10 dagen, maar bij een kleine groep
(jonge kinderen en oudere mensen) kan de infectie levensbedreigend zijn.
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11. Wat is juist?
<A> Een kwart van de infecties op wereldschaal wordt veroorzaakt door
Salmonella.
<B> Met uitwerpselen besmette groenten kunnen botulisme veroorzaken.
<C> Salmonella kan niet van de ene op de andere persoon worden overgedragen.
<D> Men kan een stec-infectie voorkomen door voedsel te verhitten boven 70°C.
12. Wat is juist?
<A> Botulisme bij een zeer jong kind wordt het best behandeld met antibiotica.
<B> Een typische manier om salmonellose op te lopen is het drinken van
zelfgebotteld bier.
<C> Sporen van C. botulinum kunnen overleven bij kooktemperaturen.
<D> Als in je de buurt komt van iemand met botulisme, moet je goede
voorzorgsmaatregelen nemen om zelf niet besmet te geraken.
13. Welke maatregel zal helpen om zowel stec als botulisme te voorkomen?
<A> handen wassen
<B> azijnzuur toevoegen aan voedsel
<C> voedsel laten koken
<D> geen dierlijke producten eten
14. Acetylcholine
<A> doet skeletspieren samentrekken.
<B> blokkeert zenuwfuncties.
<C> bindt aan een receptor in het cytosol van skeletspieren.
<D> is een neurotoxine.
15. Wat is juist?
<A> Stec en C. botulinum kunnen groeien in een milieu met pH = 4,0.
<B> Salmonellose en botulisme geven aanleiding tot gelijkaardige symptomen.
<C> Bij risicogroepen is een behandeling van Salmonella met antitoxines
aangewezen.
<D> Bij een besmetting met Salmonella zal je gemiddeld sneller symptomen
krijgen dan bij een besmetting met stec.
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